
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 13/14-07-2017 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 

 
Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (14) δέκα τέσσερις 

του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2017 και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 597/2017 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαμής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  3 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  50  

 

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1445/27-04-2017 η κοινή 

υπουργική απόφαση για την υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 

65 του ν. 4446/2016 (Pos).  Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, 

οι οποίοι διαθέτουν τους κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), που 

αναφέρονται στο ΦΕΚ υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την 

ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α' του άρθρου 

62 του ν. 4446/2016. Για την ΑΞΤΑΔΑ είμαστε υπόχρεοι εως 27/7/2017 να βάλουμε pos  στο 

κάμπινγκ-πάρκινγκ και την αίθουσα 3d.  Επειδή συνεργαζόμαστε με την Πειραιώς θα πρότεινα να 

απευθυνθούμε εκεί για την προμήθεια των μηχανημάτων pos.» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το 

θέμα: 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Να υποβάλλουμε  αίτηση στην Τράπεζα Πειραιώς για την χορήγηση 3 μηχανών pos  που θα 

χρησιμοποιηθούν στο κεντρικό και συγκεκριμένα στην αίθουσα 3d, στο υποκατάστημα του 

κάμπινγκ Ιερισσού και στο υποκατάστημα του πάρκινγκ Ουρανούπολης.  

 
  Αίτηση στην Τράπεζα Πειραιώς για χορήγηση Pos 

ΑΔΑ: Ω5Θ1ΟΕΥ9-Τ1Γ



  

 

                                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2017 

 

     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 14-07-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 
 

 Βαλσαμής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: Ω5Θ1ΟΕΥ9-Τ1Γ
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